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تقرير ورشه عمل التحليل االحصائى لنتائج االمتحانات  

 ابراهيم الكباش أستاذ أستاذ صحة العامة وطب المجتمع.د.أ

 

تم عقد ورشة التحليل االحصائى لنتائج االمتحانات في تمام الساعة الحادية صباحاً بقاعة قاعه ابن سينا  
:- قبل الورشة

  16/7/2016تم الموافقه على عقد ورشة العمل بمجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بتاريخ  .1

 وترشيح من يرغب فى الحضور.تمت مخاطبة األقسام والتنويه عن موعد ومكان الورشة .2

 :ارسال الترشيحات من قبل االقسام على النحو التالىتم  .3

 الترشيح القسم  م

 صبيحه المندوه هديه.د.أ الفارماكولوجى   .1

 فتحى على عرفان .د.أ االذن االنف والحنجرة   .2

 فاطمه محمد الجزار.د الطب الشرعى والسموم االكلينيكية   .3
 أمل سعيد حافظ.د

 ريهام شبانه . د طب وجراحة العين   .4
 محمد زكى . د
 هاجر خالد.د

 عادل صالح بديوى. د.أ الصدر   .5
 داليا الشعراوى .د

 محمد على مليس. د الجراحة العامه   .6

 مجدى حسن بلحه . د.أ التوليد وأمراض النساء  .7

: أثناء الورشة

 ابن سينا صباحاً بقاعة الحادية عشرتم انعقاد الورشة في تمام الساعة الساعة  .1

على النحو  ( قسم 16)من  من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة متمثلة بأقسام الكلية المختلفة 42كان عدد الحضور  .2

 :التالى

 الطب الشرعى والسموم – المسالك البولية – الفارماكولوجي – الجراحة العامة –األنف واألذن والحنجرة )

الصحه العامه  - الباثولوجيا االكلينيكية-  األمراض الجلدية والتناسلية – ميكروبيولوجى – التشريح –االكلينيكية 

  – أمرااض النساء والتوليد – جراحة التجميل والحروق – الهستولوجى – طب االطفال- وطب المجتمع 

 .( طب المناطق الحارة والحميات–فسيولوجى 
: وقد كان البرنامج كالتالي

. االستقبال والتسجيل.                       11:30: 11من  .1

 .        كلمة افتتاحيه                12: 11:30من  .2
 :الخروج من الورشة بالتوصيات التالية وقد تم 

اعداد الكنترول تقارير تقييم نتائج االمتحانات وارسالها القسام الكلية المختلفه لمناقشتها واتخاذ االجراءات التصحيحية  .1

 بمجالس االقسام ومجلس الكلية 

اعداد اسئلة امتحان الشفوى مع نموذج االجابه بحيث يقوم عضو هيئة التدريس بالقاء االسئلة ويقوم العضو االخر بتقييم  .2

 اجابة الطالب حسب النموذج الموضوع

 تسجيل االمتحانات الشفوى لضمان الشفافية والمصداقية  .3

لكل من يعمل فى الكنتروالت حتى يتسنى لهم تحليل البيانات وكتابه تقرير بها  (عمليا)اعطاء هذه الدورة بتفاصيل اكثر  .4

  (تحليل النتائج )لرفعه الى ادارة الكلية التخاذ قرارات بشأن التقارير المقدمه من الكنتروالت 
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 (د منال البروماوى .أ)                   

التوسع فى مثل هذه الدورات والخاصة باالمتحانات حيث انها ثغره كبيره وبها خلل البد من تصحيحه والخروج  .5

 بتوصيات ترسل الى االدارة اليجاد وسائل تنفيذ ها لالرتقاء بالعملية التعليمية بكاملها  

 (د منال البروماوى .أ)

 


